
 
 
 
 

FITXA D’INSCRIPCIÓ 
FÒRUM: 
 “Convivència, participació i gestió democràtica dels centres” 
(Experiències, perspectives i resistències davant la LOE) 

 
Grup de treball: ____________________________________________ 
 
Nom i Cognoms: ____________________________________________ 
 
_____________________________ DNI: ________________________ 
 
Adreça: ___________________________________________________  
 
Localitat: ________________________ Tel: _____________________ 
 
e-mail:___________________________________________________ 
 
Centre de treball: __________________________________________ 
 
Localitat: _________________________________________________ 
 
Què imparteixes? __________________________________________ 
 
Situació laboral:  
        Funcionariat de carrera ___       Funcionariat en pràctiques____ 
 
        Funcionariat interí ___          Contractat laboral docent____ 
 
        Una altra (especifica-la) _______________________________ 
 
Quants anys fas que estàs en la docència? _____ 
 
Estàs afiliat o afiliada a l’STEPV-Iv?   Sí___         No___ 
Data i signatura:  

 
 
 

                                                                   
 
 
 

 

FÒRUM: 
“Convivència, participació i gestió 

democràtica dels centres” 
(Experiències, perspectives i resistències davant la LOE) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 D'0CTUBRE  2006   IES BENLLIURE 
c/ Convent Carmelites, 13 València 

 
“Per una democràcia radical que potencia ciutadans sense 
excloure’n cap, no com a objectes, sinó com a subjectes 
de dret amb capacitat per a exercir-los (inclosa la 
infància, adolescència i joventut) no com a receptors 
passius de drets, sinó com a subjectes actius que 
autodeterminen el seu propi civisme.” (César Muñoz) 

 
 

              Col·labora:  
 
 
  

 



 
 

INFORMACIONS D’INTERÉS 
 

o Preu: Gratuït 

o Validesa acadèmica 
Les activitats estan reconegudes amb 10 hores, equivalents a 
10 crèdits de formació, per la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport per al professorat en actiu en centres del País Valencià o 
en borsa de treball d’aqueixa Conselleria. 
Així mateix, les persones que no estiguen incloses en els 
supòsits anteriors, podran obtenir un certificat de participació 
en la Universitat de València amb les hores de l'activitat. 

o Requisits de matriculació 
Omplir el full d'inscripció i lliurar-lo a qualsevol seu del STEPV-
Iv. Els fulls d’inscripció es poden obtenir en  
www.escolasindical.org o en qualsevol seu de l’STEPV-Iv. 

La matrícula mínima serà de 15 persones. En cas de no arribar 
a eixe nombre se suspendrà. 

 
 
 

Organitza:  
Escola Sindical de Formació Melchor Botella 

Col·labora: STEPV-Iv 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA 
 

FÒRUM:   
“Convivència, participació i gestió 

democràtica dels centres” 
(Experiències, perspectives i resistències davant la LOE) 
 

- 9 h-10 h - Inscripcions, recollida de documentació.  
- 10 h -  Presentació del Fòrum  
- 10,15 h-12,15 h – Conferència 

LA PARTICIPACIÓ A L’ENSENYAMENT (una 
mirada DES DE/AMB la infància, l'adolescència i 
la joventut) a càrrec de César Muñoz (Consultor 
d'infància, joventut i participació ciutadana, 
Consultor-formador del Pressupost Participatiu de 
Infància de la ciutat de Sao Paulo Brasil. Ha treballat 
com tècnic de Participació Ciutadana a l'Ajuntament 
de Barcelona) 

- 12,30 h - PANELL D’EXPERIÈNCIES 
o C.P. Cervantes  (Bunyol) 
o C.P. El Castell  (Almoines) 
o IES Isabel de Villena (València) 
o Educació no formal 
o C.P. Lluís Revest (Castelló) 

- 14’30 h -  Dinar  
- 16’30 h -  GRUPS DE TREBALL (perspectives i 
resistències davant la LOE) 

o La participació als centres d’Infantil i Primària  
o La participació als centres de Secundària 
o Immigració i participació a l’escola 
o La participació de mares i pares i estudiants  
o La participació del personal de suport 
o La participació del personal d’administració i 

serveis  
- 18’30 h -  Conclusions i cloenda 

 

 
 


